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عامل انتقال ويروس استاكس نت 
مشخص شد

برخي از مقامات سابق و كنوني اطالعاتي آمريكا، هويت 
ــي را كه ويروس استاكس نت را وارد تجهيزات هسته اي  كس

ايران كرده بود، فاش كرده اند.
به گزارش سايت تابناك، اين فرد يك جاسوس دوجانبه 
ــت كه  ــتي منافقين اس ايراني و از اعضاي گروهك تروريس
ــتاكس نت  چندي پيش يك حافظه جانبي داراي ويروس اس

را به تجهيزات هسته اي ايران وارد كرده بود.
ــن گزارش، طراحي اين ويروس به گونه اي بود كه  بنابراي
با ورود به تجهيزات هسته اي ايران، كنترل سانتريفيوژهاي 
ــورت ناگهاني در وضعيت  ــت آورده و به ص ــي را به دس ايران
چرخش هاي دوراني سانتريفيوژ ها، اختالل پديد مي آورد، به 
گونه اي كه گاه سانتريفيوژ ها با سرعتي بيش از حد معمول و 
گاه با سرعتي بسيار كمتر از آن حركت مي كردند؛ موضوعي 
كه مورد تاييد سازمان اطالعات و امنيت بين المللي هم قرار 

گرفته است.
گزارش هاي منتشره، حكايت از آن دارد كه اين جاسوس 
ــده بود؛ جايي كه  ــه در «نوادا»ي آمريكا آموزش دي دوجانب
ــازمان جاسوسي و نيروهاي ويژه آمريكا  نيروهاي مجرب س

آموزش مي بينند.
ــتاكس نت كه سال گذشته وارد تاسيسات  اما ويروس اس
هسته اي كشورمان شده بود، قبل از وارد كردن آسيب جدي 
ــط متخصصان كشورمان شناسايي و  به اين تاسيسات توس
ــگفتي كارشناسان هسته اي و سازمان  مهار شد و اين امر ش

اطالعاتي آمريكا و اسرائيل را برانگيخته است.

تداوم اعتراض مذبوحانه اعراب  
ــت  ــوراي همكاري خليج فارس گفت: نشس دبيركل ش
ــورا ( فردا چهارشنبه) براي بررسي انتقاد از  فوق العاده اين ش
ــي در دوحه قطر  ــفر رئيس جمهور ايران به جزيره ابوموس س

برگزار مي شود.
به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاري كويت، عبداللطيف 
الزياني با اعالم اين خبر افزود:  از نظر ما  ايران، جزاير سه گانه 

تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را اشغال كرده است.
ــورهايي مانند  ــتيباني كش ــارات متحده عربي به پش ام
ــاي مالكيت  ــورهاي غربي همچنان ادع ــتان و كش عربس
ــه گانه ايراني را مطرح مي كند. ابوموسي، تنب  اين جزاير س
بزرگ و كوچك در خليج فارس جزو استان هرمزگان است و 
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور هفته گذشته در چارچوب 
سفر استاني خود به اين منطقه، از جزيره ابوموسي نيز ديدن 
ــتقبال گسترده ساكنان اين جزيره همراه  كرد و ديدار او با اس

شد.

جزئيات جديد از عمليات نوروزي 
گروهك ريگي

سايت مشرق با اشاره به جزئيات جديد از عمليات نوروزي 
ــتي ريگي،  از تالش اعضاي اين گروهك  گروهك تروريس
ــردم خبر داد و  ــار «جليقه هاي انتحاري» بين م ــراي انفج ب
ــتفاده از اين  ــر تالش براي اس ــن تيم ها عالوه ب ــت: اي نوش
ــرقت اتومبيل در برخي شهرها  ــتند با س جليقه ها، قصد داش
ــازي مواد منفجره در آنها، اين اتومبيل ها را نيز منفجر  و جاس

كنند.
بنابراين گزارش، يگان هاي اطالعاتي سپاه پاسداران در 
ــال 90 موفق به رديابي 4 تيم تروريستي  آخرين روزهاي س
ــات انتحاري، از مرزهاي  ــدند كه به قصد عملي اين گروه  ش

شرقي وارد كشور شده بودند.
ــا و درگيري  ــدن ماهيت اين تيم ه ــخص ش پس از مش
ــدن  ــته ش ــپاه با آنها كه منجر به كش ــاي عملياتي س نيروه
تعدادي از تروريست ها شد، مشخص گرديد اعضاي هر يك 
از اين تيم ها جليقه هاي انفجاري حاوي 20 كيلو مواد منفجره 

به همراه داشتند.
در ادامه اعترافات دستگيرشدگان اين گروهك، مشخص 
شده اين تيم ها عالوه بر تالش براي استفاده از اين جليقه ها، 
ــرقت اتومبيل در برخي شهرها و جاسازي  ــتند با س قصد داش
ــواد منفجره در آنها، اين اتومبيل ها را نيز منفجر كنند كه با  م

واكنش بموقع سپاه با شكست مواجه شد.

نظر الهام درباره مجمع تشخيص مصلحت
ــين الهام با بيان اين كه حضور برخي در مجمع  غالمحس
ــخيص مصلحت نظام، مصلحتي است گفت: انتصاب ها  تش
ــت و هم بايد از اطالعات آنها در  در مجمع هم  مصلحت اس

يك جايي در نظام استفاده شود كه مي شود. 
ــور، مجمع  ــاور حقوقي رئيس جمه ــه اعتقاد مش البته ب
ــايد اگر دولت  ــت، هرچند ش ــت داده اس كارايي خود را از دس

عوض شود، اين كارايي  برمي گردد.
ــده  ــانه اي مواجه ش  اظهارات الهام با برخي انتقادهاي رس
است. الهام در ادامه گفت وگوي خود با سايت رجانيوز، سخنان 
ــت. از جمله  جالب و بعضا عجيب ديگري را هم بيان كرده اس
اين كه گفت: اگر آقاي احمدي نژاد درباره انتخابات حرف بزند، 
ــاب به دولت يا جريان  ــت افرادي به صرف انتس از رد صالحي
انحرافي بايد شاكي هم باشد، بنابراين من فكر مي كنم اگر افراد 

طرفدار دولت هم رأي آورده باشند، منهاي دولت بوده است.

 پاسخ اوباما 
به تنها ناراضي مذاكرات استانبول

ــتاوردهاي مثبت نشست استانبول به قدري زياد بود  دس
ــوش نيامده و داد آنها را از اين كه  ــرائيلي ها خ كه به مذاق اس
چرا كشورهاي عضو گروه 1+5 نگاه خوشبينانه اي به آنچه در 

جلسه اي كه شنبه گذشته گذشت، درآورده است. 
ــت وزير رژيم صهيونيستي با ابراز  بنيامين نتانياهو، نخس
ناخشنودي اش درباره اين كه طرفين پذيرفته اند سوم خرداد  
دور بعدي مذاكرات برگزار شود، مدعي شد: به ايران 5 هفته 
ــازي  ــد تا بدون هر گونه محدوديتي به غني س ــت داده اي وق

اورانيوم ادامه دهد.
ــت  ــن توافق را يك بليت رايگان براي ايران دانس وي اي
ــت. اما اين سخنان نتانياهو با  ــط غرب داده شده اس كه توس
ــد. وي  ــش باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا مواجه ش واكن
گفت: اين ايده كه ما امتيازي داده ايم يا بليت رايگاني واگذار 
كرده ايم تا ايران چيزي بدست آورد درست نيست. در حقيقت 

ما سخت ترين تحريم ها را اعمال كرده ايم.
به گزارش مهر، اوباما افزود: هنوز فرصت هايي براي حل 

موضوع هسته اي ايران به صورت ديپلماتيك وجود دارد.

سايه خبر كمي از سياست

علي اكبر صالحي، وزير خارجه با اشاره به دور بعدي مذاكرات 
ــت سوم خرداد در بغداد برگزار شود،  ايران و گروه 1+5 كه قرار اس
به بيان جزئيات كوتاهي درباره آنچه قرار است در نشست مذكور 
صورت گيرد، پرداخت و تاكيد كرد: نخواهيم گذاشت مذاكرات با 

بن بست روبه رو شود.
او در گفت وگو با ايسنا افزود: در استانبول قرار شد دو طرف در 
فاصله بيش از يك ماه تا نشست بغداد نقشه راهي را تعريف كنند 
كه تعيين كننده طرح هاي گام به گامي باشد كه طرفين متفقا بر آن 
تفاهم كرده باشند و بر مبناي آن يك گام ما برمي داريم و يك گام 

همزمان نيز آنها برمي دارند.
صالحي در عين حال از تفسير اين طرح خودداري كرد و ارائه 
ــان كرد: ما  ــتر را به آينده موكول نمود اما خاطرنش جزئيات بيش
حاضريم شرايط رفع نگراني هاي ساختگي را كه غربي ها در ذهن 

خود ايجاد كرده  اند  فراهم كنيم؛ زيرا به كار خود اطمينان داريم.
وي با تاكيد بر اين كه معاهده ان .پي .تي مبناي اين چارچوب 
ــورها در اين معاهده مشخص  مشترك است، گفت: حقوق كش
ــت. ما از آنها خلع سالح را مي طلبيم و آنها از ما مي خواهند كه  اس
ــمت فعاليت هاي غيرصلح آميز نرويم. از ديدگاه ما  هيچگاه به س

اين چارچوب مناسبي است.
ــورمان تصريح كرد: ما در  ــي كش ــتگاه ديپلماس رئيس دس
ــاس ان .پي .تي از حق و حقوق مان كوتاه  ــرات با 1+5 بر اس مذاك
ــل داريم. بايد حق و حقوق ما تامين  ــم آمد و براي آن دلي نخواهي
باشد. بحث ما اين است كه غني سازي فرآيندي است كه بازه اي 
را در برمي گيرد كه درصدهاي مختلف را شامل مي شود. ممكن 

است در مورد اين بازه در آينده مذاكراتي انجام شود.
ــد براين كه «مذاكره كننده ايران در چارچوب  صالحي با تاكي
ــث را در گفت وگوها پيش خواهد  ــورمان اين بح منافع ملي كش
برد»، افزود: ما تاكيد داريم كه غني سازي حق جمهوري اسالمي 
ــته به نيازمان در مورد درصد غني سازي كه حق  ــت. بس ايران اس
انجام آن را داريم، تصميم گيري مي كنيم. با اين حال اگر ضمانت 
ــوخت را در درصدهاي مختلف غنا كه نياز داريم به ما  دهند كه س

بدهند موضوع فرق خواهد كرد.
ــران در آينده به  ــا تاكيد بر اين كه مذاكره كننده اي ــي ب صالح
تفصيل به اين موضوعات خواهد پرداخت، گفت غني سازي حق 
جمهوري اسالمي ايران است، اما در مورد اين كه چگونه اورانيوم 
ــت آوريم مي توان در مذاكرات  با درصدهاي مختلف غنا را به دس
به آن پرداخت. وزير امورخارجه كشورمان همچنين توصيه كرد: 
غرب در فاصله باقيمانده تا مذاكرات بغداد در جهت اعتمادسازي 

حركت كرده و در اين مسير نسبت به رفع تحريم ها اقدام كند.
وي با بيان اين كه ما به ان .پي .تي اهميت مي دهيم و خود را ملزم 
ــازي  به رعايت آن مي دانيم، افزود: غرب اگر مي خواهد اعتمادس
كند، بايد اعتمادسازي را در عرصه تحريم آغاز كند؛ زيرا اين اقدام 
ــيدن مذاكرات را تسريع كند. صالحي  مي تواند روند به نتيجه رس
يادآور شد: درست است كه امكان دارد روند لغو تحريم ها فرآيندي 
طوالني داشته باشد، اما دليلي بر طوالني بودن آن وجود ندارد. اگر 

ــن نيت باشد بسيار راحت مي توان اين فرآيند را طي كرد و ما  حس
اين آمادگي را داريم كه بسيار سريع و به راحتي و حتي در نشست 
ــي  ــتگاه ديپلماس بغداد تمام موضوعات را حل كنيم. رئيس دس
كشورمان گفت: در اين صورت ما اعتماد بيشتري خواهيم كرد و 

درمي يابيم كه آنها در اقدام شان صادق هستند.
خيلي ها عالقه مندند مذاكرات به بن بست برسد

وزير امور خارجه همچنين يكشنبه شب در گفت وگو با شبكه 

ــتاوردهاي اجالس  ــريح نتايج و دس بين المللي جام جم 1، با تش
ــتانبول موفقيت آميز بود، برخالف  ــتانبول گفت: اجالس اس اس
تحليل هايي كه برخي داشتند و شايد خيلي ها هم عالقه مند بودند 

كه اين اجالس با بن بست روبه رو شود اما اين چنين نشد.
صالحي اظهار كرد: البته ما قبال هم بارها در مصاحبه ها اعالم 
كرده بوديم كه در اين اجالس به يقين يك قدم به جلو برخواهيم 
داشت و نخواهيم گذاشت كه موضوع با بن بست روبه رو شود. وي 
با بيان اين كه تمهيدات الزم انديشيده شده بود، افزود: حضور در 
يك چنين نشست هايي، مستلزم هماهنگي هاي فراواني در داخل 
ــت و اين گونه نيست كه ما ناگهان تصميم بگيريم در  ــور اس كش
نشست شركت كنيم و مثال في البداهه بخواهيم در آنجا اظهارنظر 
ــيوه كار و مسائل  ــده و در باره ش كنيم. همه چيز از قبل طراحي ش
ــت. وي اضافه كرد: همان طور كه ما  ــده اس قابل طرح، بحث ش
دنبال حق و حقوق خود هستيم، آنها هم به درستي يا به غلط اظهار 
ــيوه و مكانيزمي در  مي كنند كه نگراني هايي دارند. به هر حال ش
حال پيدايش است كه هم نگراني هاي آنها برطرف شود و هم اين 

كه ما به حقوق خودمان برسيم.
اردوغان حامل نامه اي از اوباما نبود

ــورمان در پاسخ به اين كه آيا  ــتگاه ديپلماسي كش رئيس دس
ــت وزير تركيه حامل نامه از سوي اوباما براي رهبر  اردوغان نخس
ــده اطالع دارم،  ــت، گفت: تا جايي كه بن ــم انقالب بوده اس معظ

اردوغان نامه اي به همراه نداشت. 
صالحي افزود: اردوغان از كره جنوبي آمده بود، در كره جنوبي 
ــت سران كشورها در بحث ايمني و امنيت هسته اي برگزار  نشس
ــطح سران براي اين نشست دعوت  ــد، از برخي كشورها در س ش

شده بود.
ــت، گفت كه با  وي گفت: اردوغان در صحبت هايي كه داش
ــته اي ايران صحبت هايي داشته  اوباما در خصوص موضوع هس
ــت كه باالخره  ــت كه رئيس جمهور آمريكا به دنبال اين اس و گف
راه حلي براي برون رفت از موضوع هسته اي ايران پيدا شود، ولي 

اين كه حامل نامه اي باشد، خير.
سوءتفاهمات با مذاكره قابل حل است

ــخنانش درباره  ــي ديگر از س ــن در بخش ــي همچني  صالح
ــاي اخير امارات در قبال جزاير ايران گفت: ما به دنبال اين  ادعاه
هستيم كه بهترين روابط را با همسايگان خود داشته باشيم و اين از 
اولويت هاي سياست خارجي ماست. تمام تالش مان اين است كه 
بتوانيم مشكالت را با همسايگان به حداقل برسانيم. خوشبختانه 

اقدامات خوبي با بيشتر همسايگانمان شروع شده است.
ــت. ما بهترين  ــزود: امارات نيز در زمره اين كشورهاس وي اف
ــته باشيم، همان طور كه روابط  روابط را مي  خواهيم با امارات داش
ــت. گاهي سوءتفاهم هايي  تجاري و اقتصادي ما قابل توجه اس

پيش مي آيد كه مي توان با مذاكرات دوجانبه آن را رفع كرد.

صالحي: نمي گذاريم مذاكرات هسته اي با بن بست روبه رو شود 
غرب در فاصله باقيمانده تا مذاكرات بغداد در جهت اعتمادسازي حركت كرده و نسبت به رفع تحريم ها اقدام كند 

 امشب؛ گفت وگوي مستقيم 
رئيس جمهور با مردم

ــده تلويزيوني  ــك برنامه زن ــب در ي رئيس جمهور امش
ــور و موضوعات  ــائل روز كش ــن مس ــوص مهم تري درخص

منطقه اي و بين المللي با مردم صحبت مي كند.
ــن گفت وگوي زنده  ــزي خبر، اي ــزارش واحد مرك به گ
ــري ساعت 21 شبكه اول سيما  تلويزيوني بعد از اخبار سراس

انجام مي شود.  /  واحد مركزي خبر 

هاشمي رفسنجاني: مذاكرات 
استانبول سازنده بود

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مذاكرات استانبول 
را مذاكراتي سازنده خواند.

ــنجاني در ديدار جمعي از فعاالن  ــمي رفس آيت اهللا هاش
ــگاه عالمه طباطبايي، به ارتباط تنگاتنگ  دانشجويي دانش
ــت خارجي فعال و  ــعه اقتصادي و توليد داخلي با سياس توس
همراه با تعامل با دنيا اشاره كرد و  ضمن بيان اين كه مذاكرات 
ــازنده بود، گفت: اين  ــتانبول نمونه اي از تعامل خوب و س اس
ــان داد هرگاه در مذاكرات با منطقي  مذاكرات و نتايج آن نش
صحيح بر اصول تاكيد شود، بازتاب سازنده و مثبتي در داخل 
ــور را شاهد خواهيم بود. وي در بخش ديگري  و خارج از كش
ــخنان خود با تاكيد بر اين كه هيچ كس از سكون و ركود  از س
ــتادان  ــود نمي برد، گفت: اگر با هدايت اس ــگاه ها س در دانش
ــت ارتقاي تحصيلي،  ــوتان، فضاي آزادي در جه و پيشكس
ــي و اجتماعي براي جوانان و دانشجويان فراهم شود،  سياس

خدمت بزرگي به خود و نسل هاي آينده كرده ايم./ ايسنا

تاكيد رئيس پارلمان اروپا بر توقف 
شهرك سازي صهيونيست ها

ــه رئيس مجلس  ــان اروپايي، در نامه اي ب ــس پارلم رئي
ــوراي اسالمي با تاكيد بر غيرقانوني بودن تمامي عمليات  ش
ــتي در سرزمين هاي اشغالي  شهرك سازي رژيم صهيونيس
ــرقي تصريح كرد: موضع اتحاديه و  از جمله بيت المقدس ش

پارلمان اروپايي در اين مورد كامال محكم و شفاف است.
ــي از اين نامه كه در پاسخ به پيام  ــولتز در بخش مارتين ش
ــي الريجاني درخصوص ضرورت مقابله با اقدامات رژيم  عل
ــغالگر قدس براي اعالم قدس شريف به عنوان پايتخت  اش
ــرورت توقف  ــد، ض ــال ش ــه يهودي اين رژيم، ارس يكپارچ
ــازي توسط رژيم صهيونيستي را  تمامي عمليات شهرك س
مورد تاكيد قرار داد.  الريجاني دي ماه سال گذشته در پيامي 
ــاي مجالس جهان با هشدار نسبت به اقدامات رژيم  به روس
اشغالگر قدس در مورد اعالم قدس شريف به عنوان پايتخت 
ــغالگري و  ــت اش ــه كيان يهودي، آن را ادامه سياس يكپارچ

نژادپرستي اين رژيم دانسته بود. / ايرنا

 ايران قابليت بازدارندگي 
در برابر هر نوع تهديد را دارد

ــداران انقالب اسالمي  ــين فرمانده كل سپاه پاس جانش
ــوان و مقابله با  ــران از حيث ت ــالمي اي ــت: جمهوري اس گف
ــدارد و قابليت مواجهه  ــكلي ن ــمنان هيچ مش تهديدات دش

بازدارنده و پشيمان كننده براي هر نوع تهديد را دارد.
ــخناني در زاهدان افزود:  ــين سالمي طي س سردار حس
ــت، اين تهديدها  ــمنان موضوعي جديد نيس تهديدهاي دش
ــكال مختلف از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي وجود  در اش
ــالمي ايران براي  ــته و راهبرد بازدارندگي جمهوري اس داش
ــه با اين تهديدها همان ديدگاه مقام عظماي واليت در  مقابل

سخنراني آغاز سال 91 است.
ــتناد به فرمايشات رهبر معظم انقالب، گفت: به  وي با اس
ــعه سالح هاي هسته اي نيستيم و اين موضوع در  دنبال توس
ــمنان تهديد  مباني ديني ما هيچ جايگاهي ندارد، اما اگر دش
ــطح  ــان را عملي كنند، در همان س كنند يا بخواهند تهديدش

پاسخ خواهيم داد. /  ايرنا

رئيسي: سلطه گران، امنيت 
افغانستان را به دست مردمش 

بسپارند
معاون اول رئيس قوه قضاييه در ديدار با برهان عبدالسالم 
ــتان گفت: نظام سلطه و  عظيمي، رئيس قوه قضاييه افغانس
متجاوزان بايد با ترك خاك افغانستان امنيت اين كشور را به 

دست مردمش بسپارند.
ــيه همايش  ــن ديدار كه در حاش ــي در اي ــم رئيس   ابراهي
ــزود: جمهوري  ــد، اف ــوق و عدالت برگزار ش ــي حق بين الملل
ــالمي ايران در مباني استراتژيك هميشه طرفدار مظلوم  اس
ــتكبار و متجاوزان زورگو، ايستادگي كرده  بوده و در مقابل اس
ــت و اميدواريم دست دشمنان متجاوز از خاك افغانستان  اس
ــور در دست مردم افغانستان قرار گيرد.وي  قطع و امنيت كش
ــازمان ملل،  ــا انتقاد از رفتار دوگانه غرب و در برخي موارد س ب
درخصوص برخورد با عامالن اصلي مواد مخدر تاكيد كرد: آنها 
در مواقعي از ما تشكر مي كنند و در برخي موارد نيز به دليل اعدام 
ــان را به  عامالن توليد و توزيع مواد مخدر كه جان هزاران انس
ــا خرده مي گيرند كه اين دوگانگي هرگز  خطر مي اندازد، بر م

مورد قبول جامعه جهاني نيست. / روابط عمومي قوه قضاييه

پديده دزدان دريايي بهانه اي براي 
حضور آمريكا در خليج عدن است

ــارم نيروي دريايي  ــمال و منطقه چه فرمانده ناوگان ش
ــده دزدان دريايي را بهانه اي  ــالمي ايران، پدي جمهوري اس
ــج عدن و  ــه راهبردي خلي ــكا در منطق ــور آمري ــراي حض ب

باب المندب خواند.
ــرد: با توجه به  ــاداردوم خرداد حكيمي، اظهار ك ــر دري امي
اين كه 65 درصد  انرژي مورد نياز اروپا و 35 درصد انرژي مورد 
ــت، آمريكا نظارت و حاكميت بر  ــاز آمريكا از اين منطقه اس ني
جريان انرژي را براي رقابت ضروري مي داند.فرمانده ناوگان 
شمال افزود: آمريكايي ها براي توجيه حضور خود در اين منطقه 
سالح و اطالعات ماهواره اي به دزدان دريايي مي دهند كه خود  
بتوانند بر روند انرژي نظارت داشته باشند تا هر زمان بخواهند 
در اين روند خلل ايجاد كنند. وي، غرب را عامل فقر در سومالي 
عنوان و تصريح كرد: آنها با تجهيزات پيشرفته صيد در سومالي 
موجب كمبود ماهي شدند و از ضعف عدم كنترل دولت مركزي 

بر جنگ هاي داخلي استفاده كردند. /  ايرنا

اخبار ضد و نقيض از ادامه فعاليت 
مرتضوي در تامين اجتماعي

ــرايطي كه مجلس شوراي اسالمي استعفاي سعيد  در ش
ــدوق تامين اجتماعي را  ــمت مديرعاملي صن مرتضوي از س
ــاون، كار و امور اجتماعي  ــتيضاح وزير تع دليل اصلي لغو اس
ــازمان  ــورد ادامه فعاليت مرتضوي در س ــان كرد، اما در م بي
ــود. بنا بر  ــنيده مي ش تامين اجتماعي اخبار ضد و نقيضي ش
ــوي خبرگزاري ها ظاهرا مرتضوي با  ــر شده از س اخبار منتش
دستور رئيس جمهور به صندوق تامين اجتماعي بازگشته و با 

معاونان اين صندوق جلسه گذاشته است. 
ــتار استيضاح  در حالي كه حدود 20 نفر از نمايندگان خواس
ــدگان از جمله احمد توكلي و  ــد، برخي از نماين ــر كار بودن وزي
ــات متعدد با مرتضوي روز يكشنبه  عليرضا زاكاني بعد از جلس
اعالم كردند كه وي جلسه اي 2 ساعته نيز با حداد عادل داشته 
ــازمان تامين اجتماعي بازنگردد.  ــرف داده كه به س و قول ش
ــوي نمايندگان  ــس گرفتن امضا از س ــن موضوع باعث پ اي
استيضاح كننده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد. اما فارس 
ديروز به نقل از يك منبع موثق اعالم كرد كه مرتضوي با دستور 
رئيس جمهور به سر كارش بازگشته است. علي اكبر جوانفكر، 
ــتي كه در روزنامه ايران  ــاور رئيس جمهور نيز در يادداش مش
ــده با كنايه با نمايندگان مجلس سخن گفته و يادآور  چاپ ش
شده كه ادامه كار سعيد مرتضوي درسي پندآموز براي كساني 
است كه خود را فراتر از قانون مي پندارند.اين در حالي است كه  
چند سايت خبري به نقل از مسوول دفتر غالمعلي حدادعادل، 
نماينده تهران اعالم كردند: سعيد مرتضوي به تعهد خود مبني 
بر استعفا، پايبند بوده و به سازمان تامين اجتماعي نرفته است. 
ــه مجلس نيز به فارس گفت:  محمد دهقان، عضو هيات رئيس
نمايندگان با توجه به قول مرتضوي به حدادعادل از استيضاح 
صرف نظر كردند و هنوز هم آن قول به قوت خود باقي است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه  قضاييه گفت: تفاوتي بين مطالبي 
ــگر ويژه حقوق بشر مي گويد با آنچه وزارت خارجه  كه گزارش
آمريكا مي گويد نيست. شايد بهتر بود خانم كلينتون به عنوان 

گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران تعيين و منصوب مي شد.
ــي در همايش  ــارس، محمدجواد الريجان ــزارش ف به گ
سراسري روساي نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در 
خارج از كشور افزود: هر فردي كه عليه اسالم، نظام اسالمي، 
احكام اسالمي، واليت فقيه و جمهوري اسالمي موضع گيري 
ــر مورد  ــط غرب به عنوان مدافع حقوق بش كند بالفاصله توس
ــس از جايزه به او  ــرد و جايزه پ ــت قرار مي گي ــد و حماي تمجي
ــت كه اين فرد با سازمان هاي  ــود  و اصًال مهم نيس داده مي ش

تروريستي همكاري داشته باشد يا از دزدان ثروت ملي باشد.
ــم گزارشگري اشاره كرد و گفت: در  الريجاني به مكانيس
ــر، پس از قطعنامه هاي مكرر  ــال گذشته شوراي حقوق بش س
ــاي منفي پس از  ــالش دول غربي و فض ــع عمومي و ت مجم
انتخابات سال 88 و جوسازي هاي وسيع رسانه هاي غرب عليه 
ــرع، احمد شهيد را كه فردي از اهالي مالديو و  اجراي احكام ش
سكوالر و با روابط گسترده با اسرائيل و غرب است به عنوان  تا 
گزارشگر ويژه جمهوري اسالمي ايران تعيين كرد تا گزارشي 
ــورا و به مجمع  ــور تهيه و به ش ــر اين كش از اوضاع حقوق بش

عمومي ارائه دهد.
ــاره به اين مطلب كه تعيين  ــر با اش ــتاد حقوق بش دبير س

ــگر ويژه براي اوضاع حقوق بشري جمهوري اسالمي  گزارش
ــت،  ايران، اقدامي ناموجه، تبعيض آميز و توطئه گرانه بوده اس
گفت: اگر چه از ظواهر قانوني و مقررات استفاده كرده اند، اما در 

اصل سوءاستفاده كامل شده است . 
ــت،  ــهيد، فرد بي ظرفيتي اس ــا بيان اين كه احمد ش وي ب
ــت با  ــده اس ــووليت منصوب ش گفت: از روزي كه به اين مس

ــانه هاي فارسي زبان دشمن كشور مصاحبه مي كند و  تمام رس
ــال است زده شده و مي شود را دوباره  همان حرف ها كه 30 س

بيان مي كند. 
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گفت: اما نمايش تئاترگونه 
گزارشگري بي ارزش است و نياز به زحمت سفر به ايران ندارد. 
ــگر ويژه مي تواند همان طور كه تا به حال عمل  جناب گزارش

كرده، با مراجعه به سايت هاي وزارت خارجه آمريكا، انگليس، 
اسرائيل و گروه هاي منافقين و پژاك و ريگي ليست بلندبااليي 
ــا در قبال  ــد. بنابراين موضع م ــي را ارائه ده ــات واه از اتهام
ــگر ويژه كامال روشن، اصولي و بدون اغماض است اما  گزارش

در مورد گزارشگرهاي موضوعي، ما هيچ مشكلي نداريم.
ــش ديگري از  ــر قوه قضاييه در بخ ــتاد حقوق بش دبير س
ــور  ــخنان خود گفت: عدم توفيق جريان اصالحات در كش س
ــكوالرها و  ــان داد كه س ــال 88 نش ما در كودتاي مخملي س
ليبرال ها بسيار ضعيف تر از آن هستند كه بتوانند نظام اسالمي 
ــازند، لذا استراتژي استحاله داخلي غرب در فاز  را سرنگون س
فعلي مبتني بر به كارگيري يك پوشش فريبنده و با به كارگيري 
ــده است. الريجاني  جذبه ديني و علقه معنوي مردم ما وارد ش
گفت: در نظر غرب سلفي ها مي توانند جوانان فداكار و مجاهد را 
جذب كنند و قدرت را به دست آورند، سپس در فاصله نه چندان 
زياد مردم از ناتواني آنان در اداره كشور به ستوه مي آيند و كار به 
دست سكوالرهاي غربي مي افتد، در حالي كه نهضت اسالمي 
ــت. وي افزود: اما در ايران، جريان  ــده اس هم كامال منزوي ش
سلفي زمينه ندارد و لذا يك بدل شيعي براي آن درست كرده اند 
ــت كه به ظاهر مدعي انقالبي  ــن همان جريان انحرافي اس اي
بودن، طرفدار واليت بوده است اما واليت كه مي گويند، يعني 
بايد فقط مريد امام زمان(عج) باشيم و بايد صبر كرد تا حضرت 

خود بيايد و فكري كند. 

جواد الريجاني: فرقي بين مطالب احمد شهيد و وزارت خارجه آمريكا نيست
جم
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ــلح جمهوري اسالمي ايران امروز همزمان  نيروهاي مس
ــورمان  با روز ارتش و روز نيروي زميني، در نقاط مختلف كش
ــوار مرقد بنيانگذار  ــه اين رژه در تهران در ج ــد ك رژه مي رون

جمهوري اسالمي ايران برگزار مي شود.
ــتاوردها و توانمندي هاي  ــن دس ــم آخري ــن مراس در اي
نيروهاي مسلح به نمايش در مي آيد. ديروز نيز در آستانه روز 
ارتش، جمعي از فرماندهان نيروهاي چهارگانه و ستاد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با حضور در مرقد مطهر امام راحل با 

بنيانگذار جمهوري اسالمي تجديد ميثاق كردند. 
ــتاد كل نيروهاي مسلح نيز در بيانيه اي با گراميداشت  س
ــالمي ايران  ــن، روز ارتش جمهوري اس ــروز 29 فروردي ام
اعالم كرد: وحدت، هماهنگي، همكاري و همراهي ارتش و 
ــپاه مايه اعتماد و خرسندي ملت ايران و اقتدار، صالبت و  س

سربلندي نظام در برابر دشمنان است.
ــتاد كل نيروهاي مسلح، در  به گزارش روابط عمومي س
ــت حماسه آفريني هاي نيروي زميني  اين بيانيه با گراميداش
ــدت راهبردي و  ــت كه وح ــت: ترديدي نيس ارتش آمده اس
ــاي زميني، دريايي،  ــه و فراگير در حوزه ه ــل همه جانب تعام
ــا در انجام  ــاي همه جانبه آنه ــد و آ مادگي ه ــي و پدافن هواي
ــخگويي سريع، قاطع و تمام كننده  ماموريت هاي خطير، پاس
ــطح را به رخ  ــت مجاهد ايران به تهديدات در هر نوع و س مل
ــت به گونه اي كه قدرت هاي زورگو و  ــيده اس دشمنان كش
ــلطه گر جهان بويژه آمريكاي جنايتكار را از ماجراجويي و  س

تعرض بر حذر مي دارد.
ارتشيان غيور، مظهر اراده و استحكام ملت ايران

ــز در بيانيه اي با  ــالمي ني ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س

ــالمي،  ــت 29 فروردين، روز ارتش جمهوري اس گراميداش
ــتحكام ملت  ــيان غيور و واليتمدار را مظهر اراده و اس ارتش

ايران دانست.
به گزارش روابط عمومي سپاه، در بخشي از اين بيانيه آمده 
است: تاريخ سراسر شور و حماسه ايران عزيز پس از استقرار 
نظام مقدس جمهوري اسالمي و شكل گيري ارتش انقالبي 
و مكتبي تحت آموزه هاي امام راحل(ره) و واليت فقيه، مملو 
از صحنه هايي است كه در آيينه آن پويايي، تحرك و حركت 
ــوي ارتش و نقش آفريني هاي افتخارآميز  آرماني و رو به جل

ارتشيان دالور مي درخشد.
ــاز و دائمي بين  ــن بيانيه وحدت و تعامل سرنوشت س اي
ــداران و ساير نيروهاي مسلح در حراست  ــپاه پاس ارتش و س
ــاع از انقالب و  ــور و دف ــت ارضي كش ــتقالل و تمامي از اس
ــالمي را عامل شكست خوردن بسياري از طرح ها  نظام اس
ــمنان عليه ملت ايران قلمداد كرده  ــوم دش ــه هاي ش و نقش

است.
ــداوم روح وحدت و  ــت: بي ترديد ت در اين بيانيه آمده اس
ــپاه،  ــلح بويژه بين ارتش و س ــي بين نيروهاي مس يكپارچگ
ــرفت اقتدار دفاعي  ارتقاي توان بازدارندگي و روند رو به پيش
ــور و استحكام بيش از پيش دژ مقاومت و دشمن ستيزي  كش

ملت ايران را تحكيم و توسعه خواهد بخشيد.
ــالش مومنانه و  ــت: ادامه ت ــده اس در اين بيانيه تاكيد ش
ــرفت هاي ممتاز در عرصه هاي  ــتيابي به پيش فراگير در دس
ــژه در حوزه صنعت  ــن بومي بوي ــي و فناوري هاي نوي علم
ــي و نظامي و ارتقاي آمادگي ها براي مقابله با تهديدات  دفاع
ــگان و قدرت هاي فرامنطقه اي،  ــات احتمالي بيگان و تعرض

ــلح و ارتش دالور در صحنه  اقتضا مي كند آحاد نيروهاي مس
ــعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» با  تحقق ش
نگاهي تكليف مدارانه حضور يافته و تحت منويات و فرامين 
رهبر معظم انقالب، تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي خود 
ــالت تاريخي خويش  ــتا به كار گرفته و به رس ــن راس را در اي

عمل كنند.
ــالمي هم در  ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــده كل س فرمان
پيامي به امير سر لشكر عطاءاهللا صالحي فرمانده كل ارتش، 
ــيدن 29 فروردين روز ارتش جمهوري اسالمي ايران  فرارس

و نيروي زميني را تبريك گفت.
اتحادي استراتژيك و پيوندي ناگسستني

ــتيار و  ــيديحيي رحيم صفوي، دس ــكر س ــردار سرلش س
ــم كل قوا نيز در پيامي تاكيد كرد:  ــاورعالي فرمانده معظ مش
هماهنگي، تعامل، همكاري و هم افزايي موجود ميان ارتش 
ــداران به مثابه «اتحادي استراتژيك و پيوندي  ــپاه پاس و س
ــراي مقابله با  ــاي آمادگي ها ب ــب ارتق ــتني» موج ناگسس

تهديدات است.
ــكاري و  ــت: هم ــام آورده اس ــن پي ــوي در اي رحيم صف
هم افزايي ميان ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، عامل 
شكوفاساز ظرفيت ها و ذخاير ارزشمند هر دو نيروي اثرگذار 
در دفع هوشمندانه تهديدات و ارتقاي سطح آمادگي ها براي 
ــوي دشمنان و بدخواهان  مقابله با هرگونه ماجراجويي از س

انقالب و نظام است.
ــازمان  ــلح و س ــتيباني نيروهاي مس وزارت دفاع و پش
ــيج مستضعفين نيز در بيانيه هايي روز ارتش را تبريك  بس

گفتند.

ستاد كل نيروهاي مسلح: وحدت سپاه و ارتش باعث صالبت نظام مي شود
نيروهاي مسلح  امروز همزمان با روز ارتش و روز نيروي زميني، در نقاط مختلف كشور  رژه مي روند

ــخنگوي وزارت امور خارجه آلمان گفت: بزودي با  س
تشكيل گروه هاي كارشناسي ويژه، آماده سازي هاي الزم 
براي تبيين نقشه راه مذاكرات هسته اي آتي غرب با ايران 

در بغداد انجام خواهد شد.
ــت  ــكه ديروز در نشس ــه گزارش ايرنا، آندرياس پش ب
ــه راه  ــري، در خصوص اقدامات غرب براي تبيين نقش خب
ــته اي در بغداد، با  ــرات آتي هس ــراي مذاك ــنهادي ب پيش
ــازي هاي الزم  ــزودي آماده س ــر افزود: ب ــالم اين خب اع
ــتن گام هاي موثر و هدفمند تا مذاكرات بغداد   براي برداش

فراهم خواهد شد.
ــن گروه هاي  ــكيل اي ــكه در مورد زمان دقيق تش پش

كارشناسي و سطح آن توضيح بيشتري ارائه نكرد.

تشكيل گروه هاي كارشناس غربي براي تبيين نقشه 


